
* -  niepotrzebne skreślić 

   Ruda Śląska, dnia ….../........./........... 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 
nr ______ 

 
Na podstawie art.29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administrator upoważnia Pana/Panią* 

 
…………...............................................................................…….…..………….…………….……………………………..

 

imię, nazwisko
 

 

do przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora, w zakresie ich zbierania*, utrwalania*, 

przechowywania*, porządkowania*, przeglądania*, łączenia*, adaptowania*, opracowywania*, zmieniania*, udostępniania*, 

archiwizowania* oraz usuwania* w ramach następujących zbiorów danych osobowych: 

 

1. dane osobowe uczniów przedszkola 

2. dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych uczniów przedszkola 

 
 

Upoważnienie wydaje się mając na uwadze fakt, iż z zakresu zadań zleconych Upoważnionemu, dotyczących pełnienia funkcji 

w Radzie Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 47 z oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-705) przy 

ulicy Szramka 7 (dalej „Administrator”), wynika konieczność dostępu do strefy przetwarzania danych osobowych oraz 

wykonywania osobiście, za pomocą systemów informatycznych lub w formie papierowej, operacji na danych osobowych 

gromadzonych przez Administratora. 
 

Administrator przydziela Upoważnionemu indywidualne konto/identyfikator do systemów przetwarzających dane: 

..........................…..........................................................................................................................................................   

(wypełnia się w przypadku, gdy dane przetwarzane są w systemie informatycznym) 

 

Upoważnienie udzielone zostaje na rok szkolny 2019/2020 lub do zakończenia pełnienia funkcji w ramach Rady Rodziców, w 

zależności od sytuacji, która nastąpi pierwsza. 

 

Zobowiązuję Panią/Pana* do:  

a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o danych osobowych, w tym informacji operacji na danych osobowych czy 
sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje w trakcie pełnienia funkcji w ramach Rady Rodziców jak i po jej 
wygaśnięciu. 

b) przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów dotyczących przetwarzania informacji, jak również obowiązujących u 
Administratora Regulaminów i Procedur dotyczących ochrony informacji, w tym odpowiednich Polityk. 

 

Oświadczam, że akceptuję zasady przedmiotowego upoważnienia i zobowiązuję się do przestrzegania jego warunków. 

 

 

…………………………………………………                                                   …………………………...…………...
 

                     (Administrator)                                (Osoba upoważniona)
 

 

                                                                                                                        
Z dniem …………………………….. powyższe upoważnienie zostaje odwołane. 

 

 

………………………………………………………. 
(Administrator) 

                                                                                                                 


